
Informacja o wydawaniu zezwoleniu na prowadzenie punktu zbierania 
pojazdów. 

Jednostka prowadząca: 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Wymagane dokumenty: 

• Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów, sporządzony zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach, z zastosowaniem 

klasyfikacji odpadów zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

katalogu odpadów. 

• Do wniosku załącza się: 
1) kopię zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu pojazdów umowy 

dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów - art. 32 

ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,   

2) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania  

w obrocie prawnym,    

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów - art. 

63 ust. 1 ustawy o odpadach, 

4) informację o tym, czy zajmowany teren, zaliczany jest do terenów zamkniętych,  

w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 2 pkt 

9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,   

5) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.   

6) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia 

sprawy związanej z wydaniem zezwolenia, składany w przypadku działania przez 

pełnomocnika (osobę upoważnioną).   
7) dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98 – 200 Sieradz 

Opłaty: 

• Opłata skarbowa od wydania zezwolenia: 616 zł 

• Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli dotyczy 

przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki 

określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności 

• 17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego prawo do 

występowania w imieniu inwestora (w tym prokura)  

 

 

 

 



Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:     
           -przelewem lub przekazem na rachunek bankowy  

 

Urząd Miasta Sieradz 

Plac Wojewódzki 1, 98 – 200 Sieradz 

53 1020 4564 0000 5102 0040 8724 

• Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono 

zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. 

Termin i sposób załatwienia: 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: 

1. Do 1 miesiąca. 

2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

    (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635             

z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, 

 z późn. zm.).  

4. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

    (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193,      

poz. 1287, z późn. zm). 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 

193, poz. 1287, z późn. zm.). 

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu za pośrednictwem organu, który wydał 

decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Inne informacje: 

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany zapewnić bezpieczne 

dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji 

 

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów, jest 

obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. 

 


